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ROZPATRYWANIA \ilNIO§KÓW O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA
ZE ŚRODrÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSOB

NIEPEŁNOSPRAWNYCH W RAMACH MODUŁU U PILOTAŻOWEGO PROGRAMU
,,AKTYWNY SAMORZĄD, w 2020 R.

I. INFORMACJE OGÓLNE

1.Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
a) PFRON - oznaczato Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
b) MOPR, rcalizatorze - oznacza to Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.
c) Beneficjencie, wnioskodawcy - ozlacza to osobę ubiegającą się o dofinansowanię

w ramach pilota:żowe go pro gramu,,Aktywny samorząd".
d) Zespole - oznalzato Zespół ds. Rehąbilitacji Społecznej Osób Niepełnosprawnych.
e) Programie - oznaczato treść pilotźowego programu,,Aktywny samorząd".
0 Zasadaęh - oznacza to dokument pn.: Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania

i rozlięzania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I i II pilotżowego
programu ,,Aktywny samorządoo (załącznik nr 3 do uchwały nr I9l2020 Zaruądu
PFRON z dnia 4 marca 2020 r,).

g) KięruŃach działń - oznacza to dokument pn.: Kierunki dzińń oraz warunki
brzegowe obowiąującę ręalizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd"
w 2020 roku (Zńącznik do uchwały nr 312020 Zarządu PFRON z dnia 7 stycznia
2020 r.).
ePUAP - oznaczato Elęktroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.
Profilu Zaufanym - oznacza to sposób uwierzytelniania wnioskodawcy/uzfkownika
dostępny na ePUAP.

j) System SOW - ozrlalza to dedykowany system przygotowally przez PFRON,
umożliwiający m.in. składanię wniosków o dofinansowanie w formie elektronicznej.

2. Informacj e dotyczące realizowanych zadań oraz druki wniosków zamięszczone są na stronie
internetowej Ośrodka (www.mopr.bytom.pl),

3. Druki wniosków o dofinansowanie w ramąch pilotazowego programu ,,Aktyvmy samorząd"
wydawane są w Zespolę orazsą do pobrania na stronie internetowej Ośrodka , atakżew systemie
SoW.

4. Wnioski wydawane i przyjmowane są zgodnie z Zarządzeniem nr 16 Dyrektora MOPR
w Bytomiu z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie terminów przyjmowania wniosków
o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd'o. Terminy te mogą
w ciągu roku zostaó zmięnione w przypadku wprowadzeńa zmian ptzęz PFRON. Wnioski
o dofinansowanie można składaó w Zespole lub poprzez system SOW.

5. Wnioski i inne dokumenty rejestrowane są w kancelarii MOPR (przesłane pocńą)
lub w Zespole orazw systemie SOW.

6. W przypńku złożęnia kserokopii załączników konieczne jest przedstawięnie do wglądu
oryginału dokumentów pracownikowi Zespołu (nie dotyczy to wniosków złożonych w systemie
SoW).
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7 . Złożenie wniosku nie j est równoznac zne z pruyznaniem dofinansowania.
8.Ilośó ptzyznanych dofinansowń zależy od wysokości środków przekazanych przez PFRON

(do fi nansowan ia pr zy znaw ane s ą do wyczerpania śro dków fi nansowych P F RON pr zekazany ch
na dany rok realizacji programu).

9. Wnioski niezweryfikowane pozytywnie w ramach edycji 2020 programu nie podlegają
przesunięciu do realizacji w ramach edycji 2021 programu.

10. Wnioski podlegają ocenie nazasadach określonychw rozdziale II pkt. 1-3 niniejszych zasad.
11.Kżdy pracownik MOPR weryfikujący wniosek winien podpisać deklarację bezstronności

(wzór - zńączniknr 1).

l2. Podanie nieprawdzilvych danych we wniosku w przypadku ich ujawnienia skutkuje odmową
pr zy znania do fi nansowani a.

13.Decyzję o przyznarLiu lub odmowie ptzyznartia dofinansowania podejmuje Dyrektor MOPR
lub Zastępca Dyrektora MOPR (zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem) na podstawie
przedłożonych dokumentów uprzednio zweryfikowanych w Zespole (wzór - zńącznik
nr 2 i3).

14. W przypadku zgonu wnioskodawcy, wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
15. Prawidłowośó przebiegu procesu rozpatrywania wniosków nadzoruje Kierownik Zespołu.

II. Zasady rozpatrywania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu
,,Aktywny samor7qd" Modul II - pomoc w uryskaniu wykształcenia na poziomie łvyżsrym

1. Wnioski, złożone w ramach pilotazowego programu ,,Aktywny samorząd" Moduł II podlegają
ocenie pod względem formalnym, przeprowadzanej przezjednego pracownika (wzór - załącznik
nr 4).

2. Pracownik Zespołu w terminie 10 dni od dnia ńożenia wniosku weryfikuje go pod względem
formalnym. W razie uchybień we wniosku i negatywnej oceny formalnej MOPR informuje
Beneficjenta o występujących we wniosku uchybieniach (pisemnielubprzezsystem SOW), które
powinny zostać usunięte w terminie:

a) do 14 dni w przypadku uchybień dotyczących wysokości dochodu;
b) do 30 dni w przypadku uchybień innych niż sprawy finansowe.

W przypadku ńożenia wniosku w systemie SOW wniosek zostaje odesłany wnioskodawcy
do poprawy. Nieusunięcie uchybień w wyznaczonym terminie powoduje negatywne rozpattzenie
wniosku. Po usunięciu uchybień wniosek ponownie poddawany jest ocenie formalnej.

3. W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku MOPR informuje Beneficjenta
o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pod względem formalnym oraz o dalszym trybie
postępowania.

4. Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w Module II (zgodnie
z zapisami rozdziału VI ust. 2 programu i rozdziału VI ust. 24 zasad):

a) znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
b) nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski

otwarty poza studiami doktoranckimi,
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W ramach Modułu II, osoby z orzeazotym lekkim stopniem niepełnosprawności mogą
uzyskaó pomoc finansową wyłącznie wtedy, gdy spełniaj ąłącznie następujące waruŃi:
vczestnicząc w pilotażowym programie ,,Ąktywny samorządoo lub w programie
Pn. ,,STUDENT II - kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych" _ posiadali znaozny
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
w trakcie uczestnictwa w ww. programie, otzęczenie o lękkim stopniu niepełnosprawności
uzyskały nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku nąuki, a w przpadku form
kształcenia trwających jeden rok - pierwszęgo sęmestru nauki.

5. WaruŃiem wykluczającym uczestnictwo w prograrnie w Module II jest przęrwaw naucę oraz
wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobęc realizatoru programu (zgodnie
z zapisami rozdziału VI ust. 4 programu).

6. Forma i zakres pomocy udzielanej w ramach Modułu II - dofinansowanię lub refundacja
kosźów uzyskania wyksźałcenia na poziomie vłyższym (zgodnie z zapisani rozdzińu YII
ust.2 programu):

a) opłata za naukę (czesne),
b) dodatek na po.krycie kosztów kształcęnia (nie podlega rozliczeniu),
c) dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego

- w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami
studiów doktoranckich.

7. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania możę
dotyczyĆ kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub
ąkademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia. Umowa może być zawarta także po
zakończeniu roku szkolnego lub roku akademickiego, którego dotyczy wniosek (zgodnie
zzapisamirozdziału VII ust. 3 pkt. 2 orazust. 3a programu).

8. Maksymalna kwota dofinansowania dla kazdego półrocza lsemestru objętego dofinansowaniem
wynosi w przypadku: (zgodnie zzapisami ust. 10 i 12 kierunków działń):

a) dodatku na pokrycie kosztów kształcenia * do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających
naukę w szkole policealnej lub kolegium otaz do 1.500 zł dla pozostałych
wnioskodawców,

b) dodatku na uiszczenie opłaty zaprzeptowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 ń,
c) opłaty za naukę (czesne) - równowartośó kosztów cze§nego w ramach jednej, aktualnie

ręalizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kieruŃu) ńezalężnie
od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 ń jest
możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokośó przeciętnego miesięcznego dochodu
wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

d) W przypadku, gdy wnioskodawca w Module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej
form kształcęnia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania
opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartośó połowy kosźów czesnego
na kolejnym/kolejnych kięruŃach nauki, ptzy czym dofinansowanie powyżej kwoty
2.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego
dochodu wnioskodawcy nie ptzekaczakwoty 764 zł (netto) na osobę.

9. Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony,nie więcej niz o (zgodnie
zzapisarrń ust. 13 kierunków działań)::

a) 700 zł -w przypadku, gdy wnioskodawcamaszczęgólne utrudnienia, w tym:

c)
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. osoby z dysfunkcj ąnarząduwzroku;. osoby z dysfunkcj ąnarządu słuchu;

. osoba z dysfuŃcj ąnarząduruchu.
DYsfunkcje nie muszą być przyczyną niepełnosprawności, mogą być także konsekwencją
ujętego w orzeczeniu schorzenia - wówczas konieczne jest potwierdzenie tego fakiu
odrębnym zaświadczeniem lekarza.

Osoba wnioskująca o zwiększenie dodatku z §rtułu szczególnych utrudnień powinna
we wniosku dodatkowo opisaó szczególne utrudnienia.
Dodatek dla studenta mającego szczególne utrudnienia nie przysługuje w przypadku
studenta korzystającego z pomocy finansowanego ze środków uczelni asystenta osoby
niepełnosprawnej.

b) 500 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi kosży z tytułu pobierania nauki poza
mi ej s c em zanie szkartia (p oza miastem Bytom),

c) 300 zł- w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (wazną) Kartę Dużej Rodziny,
d) 300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naŃę jednoczóśnie na dwoóh

(lub więcej ) kierunkach studiódnauki,
200 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie,
300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2019 lub w 2020
roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych,
300 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego,
800 zł - w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny / Prońl Zaifany
na Platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznój
w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON - przy czym możliwośó
ta doĘczY tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz
pierwszy (wsparcie jest jednorazowe).

10. W sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazanych przez PFRON nie umożliwia
udzielenia dofinansowania Beneficjentom do kwoty wnioskowanej, dopuszcza
się wg. kolejności (zgodnie zrozdzińem V ust. 4 pkt. 3 zasad):

1) odmowne rozpatrzenie wniosków w zakresie zwiększenia dodatku o kwoty określone
w ust. 9, w kolejności:
a) dodatek ztyttlłu szczególnych utrudnień,
b) dodatek ztytułupobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
c) dodatek ztytllłuposiadania aktualnej Karty Dużej Rodziny,
d) dodatek z tytułu pobierania nauki jednocześnie na dwóch (lub więcej) kieruŃach

studiódnauki,
e) dodatek ztytułu studiowaniaw przyspieszonym trybie,
f) dodatek z tytułu bycia osobą poszkodowaną w 2019 lub w 20ż0 roku w wyniku dzińania

żywiołu lub innych zdarueńlosowych,
g) dodatek ztytl:łukorzystania z usług tłumacza języka migowego,
i) dodatek w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w formie

w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON.
2) obnizenie wysokości dodatku na pokrycie kosżów ksztalcenia każdemu

pomocy,
3) obniZenie wysokości dofinansowania do opłat za naukę (czesnego) propoĄonalnie każdemu

Beneficjentowi pomocy wnioskującemu o taką pomoc (aby objąć wparciem wszystkich
wnioskodawców których wnioski zostały pozytywnie zweryfikowane pod względem
formalnym). ObniZenie wysokości dofinansowania nastąpić może do poziomu, jaki wynika

e)
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z wysokoŚci kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach i kwoty przeznaczonej
narealizację programu w zakresie Modułu II,

11. Dodatek na pokrycie kosztów ksźałcenia, nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca
złrieniając kierunek lub szkołęluczelnię w trakcie pobierania nauki (nie Ńońcryvvszy jej),
ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzodnio dofinansowaniem
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu
(zgodnie zzapisarni ust. 14 kierunków dziŃań).

12. Minimalny udział własny osoby niepełnosprawnej (zgodnie z zapisarrti ust. 12, vst. 22
pkl. 2 i ust. 23 kierunków dzińń):

a) I5oń wartości czesnego * w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy
korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyzszym
(najednym kierunku);

b) 50% wartości czesnego - w przypadku, gdy niezatrudniony wnioskodawca w Module II
pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym
(kieruŃów studiów). Kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może byó
zwiększona o równowartośó połowy kosztów czesnęgo na kolejnym/ kolejnych kieruŃach
nauki, przy c7ym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest mozliwe wylącznie
w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie
przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę;

c) 65Yo wartości czesnego - w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy
jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niz jedna forma ksżałcenia
na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) warunęk doĘczy drugiej
i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kieruŃów),

z zastrzeżęnięm, iz z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego w Modulę II zwolniony jest
wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekraczakwoty 764
zł (netto) na osobę.

Udziałwłasny może pochodzió zróżnychźródeł, jednak nie możepochodzić ze środków PFRON.

13. Pomoc w Modulę II w formie dodatku na pokrycie kosźów kształcenia, ma charakter
progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla kazdego wnioskodawcy jest vzależniona
od jego postępów w nauce i wynosi (zgodnie zzapisarri ust. 15 kieruŃów dzińń):
l)do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - wprzypadku

pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edŃacji
napoziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok - do75%
wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,

2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku - w przypadku
pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji
na poziomiewyższym)

3)do l00% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej_kwoty dodatku - wprzypadku
pobierania naŃi w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edŃacji na poziomie
wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą ottzymać
dodatek w kwocie maksymalnej na kazdym etapie nauki.
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14. Pruekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie
oPłatY za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy
dofinansowania (zgodnie z zapisarti ust. 1 6 kieruŃów działń).

15. Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, następuje po zawarciu umowyi Przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu po", wnioskodawcę
semestru/półroczaobjętego dofinansowaniem lub po złożeniuzaświadczeniaze szkoły/uczelni,
że wnioskodawca uczęszczŃ na zajęcia, objęte planem/programem studiódnauki.
Zwiększenie dodatku, o którym mowa w ust. 10 pkt. 1 lit. i nie zostanie naliczone i przekazane,
jeŚli wniosek nie zostń złożony w formie elektronicznej w dedykowanym systemie
przygotowanymptzez PFRON (zgodnie zzapisami ust. 17 kieruŃów dzińń).

ld.Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, zprzyczyn innych niz
niezaleźmych od niego (np. stan zdrowia) - nie uczęszczńnazajęciaobjęte planem/programem
studiÓWnauki,aw ptzypadku przewodu doktorskiego -nie ręalizował przewodu dóktorskiego
zgodnie zprzyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowŃa
kosztów naŃi w tym semestrze/półroczu (zgodnie z- iapisarrti ust. 18 kierunków dzińń).

17.DecyĄ_aw sprawie Wyrużenia zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania kosżów opłaty
za naukę (czesne) dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekłaczat<woti
764 ń lub zwiększenia kwoty dofinansowania dodatku na uiŚzczenie opłaty
zaPrzeProwadzenieprzewodu doktorskiego może byó podjęta ptzezPełnomocników Zarządu
w Biurze Pństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie
wysĘpienia i pozytywnej opinii realizatoru programu lub Oddziału Państwowego Funduszu
Rehabilitacji OsóbNiepełnosprawnych (zgodnie zzapisaniust. 11 kierunków aŻiaai1.
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